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Vale Refeição
R$ 17,25 (valor facial)

Zona rural: opção 
"in natura"
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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 680-NOVEMBRO/2017

www.sintracom.org.br –  www.fetracombase.org.br – www.flemacon.org

CAMPANHA SALARIAL 2017 / 2018
Fechado acordo: Assembleias aprovam por maioria

Após várias reuniões com o patronal 
e com a mediação da SRTE e do MPT, 
o SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BASE conseguiram fechar, em 23/10, a 
Convenção Coletiva do Trabalho 2017 
/ 2018 dos trabalhadores (as) das pres-
tadoras de serviços de energia elétrica 
(Coelba). 

Realizamos assembleias nas empre-
sas, em Salvador e interior, e os traba-
lhadores (as) aprovaram por maioria o 
reajuste de 2%, retroativo a 1º/09/2017, 
sobre os salários de dezembro/2016.

Não foi o que reivindicamos, nem o 

71 3496-6238

que merecemos, mas foi o possível, di-
ante da situação do país, em que o gover-
no ilegítimo de Michel Temer, promove 
o retrocesso, com retirada de direitos, 
desemprego e falência de empresas, sem 
perspectiva de melhorias.

As diferenças salariais devem ser pa-
gas até a folha de pagamento de com-
petência novembro/2017. Aos traba-
lhadores (as) desligados, que têm direito 
ao reajuste, as diferenças devem ser pa-
gas por rescisão complementar, até o dia 
10/12/2017.

Em 1º de março de 2018 serão rea-

02/10: Assembleia geral com trabalhadores (as) 
na Control: acordo aprovado

lizados ajustes nos salários das seguintes 
funções: Eletricista de Ligação e Corte, 
Eletricista de Rede e Distribuição, Cabo 
de Turma e Leiturista (ver página 2).

Confira abaixo as tabelas com os 
novos Pisos Salariais Normativos e va-
lores referentes à alimentação, cesta 
básica e auxílio a filho (a) excepcional 
(retroativos a 1º/09/2017).

A luta é como o tempo, não para!
Quem luta, conquista!

Saiba mais sobre a Campanha Sala-
rial 2017 / 2018 nas páginas 2 e 3.

Café da Manhã
R$ 66,34

(valor mensal)

Cesta Básica 
Especial

(plenamente 
assíduos) R$ 156,03

Cesta Básica Comum
(até 2 faltas no mês

e 150 minutos 
de atrasos) R$ 83,43

Auxílio a Filho 
Excepcional

R$ 374,18 
(valor mensal)

Leia Mais:
Campanha de Sindicalização e Cadê meu PPR? - Pág. 3 

| Rádio Peão: Outras lutas - Pág. 4

EDIÇÃO ELÉTRICAS
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CAMPANHA SALARIAL 2017 / 2018
A luta foi dura, garantimos manutenção dos direitos

A Campanha Salarial 2017 / 2018 dos trabalhadores 
(as) das prestadoras de serviços de energia elétrica (Coel-
ba), como todos os anos, foi realizada com a participação 
dos companheiros (as) da capital e interior, que formam 
o conjunto de toda a categoria, nas bases do SINTRA-
COM-BA e da FETRACOM-BASE (com os sindicatos fili-
ados à Federação).

Enfrentamos todas as contrapropostas do patronato 
com relação à revisão das cláusulas anteriormente ga-
rantidas. Fechamos questão e não permitimos de forma 
alguma a retirada de direitos adquiridos pela categoria.

Precisamos entender que a nossa luta, agora, vai além 
da CCT. O momento é difícil para todos os trabalha-

dores (as) brasileiros. Vamos nos unir com o nosso Sin-
dicato  SINTRACOM-BA e a FETRACOM-BASE, para 
fortalecer a classe trabalhadora, enfrentar e rechaçar os 
ataques aos direitos trabalhistas e previdenciários.

Confira os ajustes salariais que estão garantidos 
e serão realizados a partir de 1º de março de 2018:

O piso do Eletricista de Ligação e Corte será 
equiparado ao piso de Operário Qualificado da 
CCT – SINTRACOM-BA – Construção Civil;

O piso do Eletricista de Rede e Distribuição 
será 5% superior ao piso de Operário Qualificado 
da CCT – SINTRACOM-BA – Construção Civil;

O piso do Cabo de Turma será 10% supe-
rior ao piso de Operário Qualificado da CCT –        
SINTRACOM-BA – Construção Civil;

O piso do Leiturista, além do reajuste ne-
gociado na próxima data base da categoria, será 
aplicado um reajuste acumulado de 3,04% e será 
equiparado, em 1º de março de 2019, com o Piso 
de Leiturista-Capital (tabela da Embasa) da CCT – 
SINTRACOM-BA – Construção Civil. 22/09: Trabalhadores (as) da Dínamos, em Paulo Afonso, aprovado

Confi ra as funções com ajustes salariais 
a partir de 1º/03/2018

21/09: Aprovado na assembleia 
da Endicon, em Paulo Afonso

 20/09: Aprovado na assembleia da Endicon, em Alagoinhas  Aprovado também 
na Engelmig, em Salvador
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CAMPANHA SALARIAL 2017 / 2018
Confira fotos de algumas assembleias que aprovaram 

o acordo (capital e interior)

25/09: Senhor do Bonfim, acordo aprovado na Sipel

Olho vivo: Cadê meu PPR?
Diversas empresas já estão em negociação com o SINTRACOM-BA para a implantação do PPR – Pro-

grama de Participação nos Resultados, conforme estabelece a CCT. Algumas já implantaram.
Esta é a luta do SINTRACOM-BA para fazer cumprir o que determina a CCT. Fique de olho. 

25/09: Acordo aprovado na CGB, em Senhor do Bonfim

04/10: Assembleia aprova acordo na Engelmig, em Valença 04:10: Trabalhadores (as) também aprovam, na EPCL, em Valença

17/10: DDS na Energ Power: 
ampliação da subestação 
Chesf, em  Cícero Dantas

10/10: Assembleia na Conecta: 
informa aprovação do acordo nas demais empresas
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

Viva o Dia do Eletricista, 17 de outubro! Esta data é 
feriado da categoria, garantido na Cláusula 52 da Con-
venção Coletiva do Trabalho (CCT), conquista da luta 
do SINTRACOM-BA, junto com os trabalhadores (as) 
das empresas prestadoras de serviços de energia elétrica 
(Coelba).

Nesse dia não há trabalho normal, conforme deter-
mina a CCT, com exceção para os que trabalham em 
turnos ininterruptos. 

Fique de olho: se o patrão não cumprir, denuncie ao 
SINTRACOM-BA no Disque Denúncia (71) 3496-6238.

Dia do Eletricista, conquista da luta!

Curta nossa página: facebook.com/sintracom.da.bahia

O 13º Salário é garantido ao trabalhador (a) com o 
pagamento de um salário extra no final de cada ano, cor-
respondente a 1/12 (um doze avos) da remuneração 
por mês trabalhado. Tem direito à gratificação todo tra-
balhador (a), a partir de 15 dias de trabalho.

Os valores devidos devem ser pagos em duas parce-
las: a primeira parcela deve ser paga até dia 30/11; e 
a segunda parcela até dia 20/12. O pagamento do 13º 
Salário em uma única parcela é ilegal. O trabalhador (a) 
demitido antes de dezembro tem direito a receber.

Fique atento: se o patrão atrasar o pagamento, de-
nuncie ao Disque Denúncia do SINTRACOM-BA (71) 
3496-6238.

Seu direito: Pagamento do 13º Salário

No dia 4/10, o pedreiro 
Zenilton Gonçalves Silva, 
49 anos, recebeu uma 
descarga elétrica, quando 
trabalhava no quarto andar 
de uma obra, no município 
de Macarani. Acabou cain-
do e teve a qued amorteci-
da pelo  cinto de segurança 
que estava usando.

Desacordado, o ope-
rário foi levado para o hos-
pital da cidade, onde rece-
beu os primeiros socorros 
e depois foi levado para o 
Hospital Geral de Vitória da 
Conquista.

Operário sobrevive à descarga e queda
Trabalhadores (as) 

associados do SIN-
TRACOM-BA e seus 
dependentes contam 
com mais um benefí-
cio, através de Con-
vênio: desconto de 
50% nos cursos de 
Edificações, Eletro-
técnica e Segurança 
do Trabalho, dentre 
outros, no Centro de 
Formação Técnica – 
CAIC, em Salvador. 
Mais informações:                        

Convênio: Escola de Formação CAIC

Novo Salário Mínimo: No dia 30/10, o governo anunciou o novo 
Salário Mínimo, a partir de 1º/01/2018: R$ 965,00. O valor previsto 

de R$ 979 foi reduzido em R$ 14,00, pelo governo.

(71) 3254-0313/ 
3254-0328.


